Fanfare, Brass en humor in Pey-Echt
Op zondag 28 oktober a.s. vindt om 15.00uur in zaal Lei van Naer/Pejjerhaof een uniek concert plaats. Fanfare
St. Joseph Pey verzorgt samen met een traditionele brassband uit Engeland, The Colchester Band, en
muziektheater Brass Ensemble Koperpoets een bijzondere muziekmiddag.
The Colchester Band is een op Britse traditie geschoeide brassband en werd in 1860 opgericht in ‘Brittains
oldest recorded town’. Het oud stadje ligt net ten zuiden van Harwich en ten noordoosten van London in het
graafschap Essex. Zoals gebruikelijk in de brassband scene in Engeland, gaat ook de The Colchester Band ieder
jaar op concours waar zij al jaren succesvol zijn. Recent won de band onder leiding van hun dirigent Peter Ivey
het “Southern Counties Folkestone Festival”. Naast de lokale concerten had de band tijd om een aantal cd’s op
te nemen en in 2010 hun 150-jarig jubileum te vieren. De band doet een greep in de lichtere brassband muziek
in samenwerking met (inter) nationale solisten. Naast het concert in Pey-Echt zal de band ook concerteren in
Maastricht en Nuenen.
De tweede gast van Fanfare St. Joseph is het Brass Ensemble Koperpoets. Bart Salden omschreef het ensemble
eens: “Niet wrijven, wel kijken, luisteren en genieten. Koperpoetsen met plezier, zonder wrijven.”. De koperen
blaasinstrumenten vormen de basis (en de hulpmiddelen) voor een theater act. Herkenbare muziek met
(muzikale) grappen en een poets. Onder leiding van regisseur Pim Horio groeide de faam van het ensemble in
hun eigen regio en ver daarbuiten. Koperpoets is steeds verrassend om te zien en te horen.
Brass Ensemble Koperpoets zal naast een eigen optreden ook samen met de fanfare het stuk “Sent in the
Clowns” (ja, met een “t”) uitvoeren. Deze compositie, door Rob Balfoort in opdracht van Koperpoets
geschreven, combineert muziektheater en fanfaremuziek. Brass Ensemble Koperpoets heeft deze nieuwe
compositie eerder met veel succes uitgevoerd in Engeland samen met de Colchester Band waarmee de cirkel
rond is!
Uiteraard levert Fanfare St. Joseph zelf ook een bijdrage aan het concert. De fanfare musiceert ruim 60 jaar in
de superieure afdeling/eerste divisie fanfare. De vereniging staat ruim één jaar o.l.v. dirigent Frank Steeghs.
Het programma is afgestemd op het niveau van de eerste divisie fanfare. Ten gehore zullen worden gebracht
Avalon van Jan van der Roost, Introït en Madrigalum van Philip Sparke, Dancer in the Dark, Sirocco en het reeds
eerder genoemde Sent in the Clowns.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats voor dit unieke concert, reserveer dan uw kaarten in de voorverkoop
middels het sturen van een e-mail naar info@fanfarepey.nl o.v.v. uw naam en het aantal kaarten. De
entreebewijzen kunt u vóór aanvang van het concert afhalen bij de entree van de zaal, Houtstraat 7 te PeyEcht. Kaarten zijn tevens verkrijgbaar bij Van Ool Colors @Home aan de Schoolstraat 53 in Pey-Echt. De entree
bedraagt € 10,= in de voorverkoop en € 12,50 aan de kassa. De voorverkoop start op 1 oktober.
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